
TOBATA TURBO ULTRA
DESOBSTRUIDORA E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Com a Desobstruidora e Lavadora de 
Alta Pressão da Linha Ultra, você pode 
desobstruir canos, calhas e tubulações 

com facilidade.

2 em 1: Dobro de vantagens



127 V 220 V

2200 PSI1500 W

2000 PSI1650 PSI

500 L/h420 L/h
vazãovazão

pressãopressão

potênciapotência Ideal para:

COMÉRCIO INDÚSTRIA LAVA-CAR CONDOMÍNIO

PÓS-OBRA MERCADOS OFICÍNAS AÇOUGUE

Com a mangueira desobstruidora você 
pode fazer mais:

DESOBSTRUIR 
CANO

DESOBSTRUIR 
CALHA

DESOBSTRUIR 
PIA

DESOBSTRUIR 
PRIVADA

MANGUEIRA DE
DESOBSTRUÇÃO



MAIS RESISTENTE!

Bomba axial e cabeçote em alumínio, 
lança de inox com conexão rápida em 
latão. Componentes que aumentam a 
resistência para o uso mais intensivo



MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO

Mais versatilidade para o seu trabalho.

A incrível Mangueira de Desobstrução por jato de água é um acessório 
original da linha ULTRA da WAP. Capaz de limpar e desobstruir canos e 
calhas, como um profissional.

• Mangueira resistente, 
flexível e durável;

• 2 metros de alcance;
• Facilita o trabalho de 

desobstrução de 
tubulações.



Faça mais com a
Desobstruidora e Lavadora

WAP TOBATA TURBO 
ULTRA

MANGUEIRA DE 
DESOBSTRUÇÃO Desobstruir privadaLimpar as tubulações Desobstruir pia da cozinha

Desobstruir calhasLimpar ralos
Limpar dreno 

das máquinas de lavar e 
secar roupas e lava-louças



MAIS FUNCIONAL

Vem equipada com o bico leque 15 graus que atinge uma
área maior de limpeza.
E com o bico turbo que pode remover qualquer tipo de
sujeira! O potente jato rotativo exerce mais impacto que o
bico reto e mais produtividade que o bico leque.

Jato 15°Jato Turbo

Pronta em um click!
Para trocar acessórios e componentes, montar ou
desmontar sua lavadora com agilidade, a WAP
Tobata Turbo ULTRA é equipada com engates
rápidos, que dispensa uso de ferramentas para
instalação.



Motor de indução

Uma lavadora com altíssima durabilidade!

Mais mobilidade para lavar

• Mangueira de Alta Pressão com 7,5 metros 
• Cabo elétrico de 5 metros

Super resistente

Alça e rodas que facilitam o transporte e enrolador de 
cabo elétrico, perfeita para uma limpeza mais prática.

Suporte para acessórios
Permite acomodar todos os 
componentes em locais adequados, 
proporcionando um trabalho mais 
organizado e dinâmico.



MAIS RESISTENTE!

Equipada com mangueira de alta pressão com 7,5m que 
proporciona mais autonomia no trabalho, alça e rodas que facilitam 
o transporte e enrolador de cabo elétrico, perfeita para uma 
limpeza mais prática.

Componentes que 
aumentam a resistência 
para o uso mais intensivo.



DESIGN COMPACTO
É uma máquina compacta, durável, robusta e 

super prática para transportar. Cabe, inclusive, na 
caixa de transporte de motocicletas.

Economize até 80% de água em relação 
às mangueiras tradicionais

MAIS ECONOMIA



Componentes

Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões de aço inox.

Cabo elétrico de 5 metros.

Porta-acessórios.

Sistema Stop Total.

Conteúdo da Caixa

1 WAP Tobata Turbo ULTRA.

1 Pistola de alta pressão.

1 Engate rápido.

1 Lança com bico de alta pressão.

1 Mangueira de alta pressão 7,5 metros.

Bico Turbo.

Suporte para acessórios.

1 Mangueira de desobstrução.

127 V

Potência: 1500W

Pressão máxima:1650 PSI

Vazão: 420 L/h

Dimensões: 43 x 32 x 84cm

Peso: 15,3Kg

220 V

Potência: 2200W

Pressão máxima:2000 PSI

Vazão: 500 L/h

Dimensões: 43 x 32 x 84cm

Peso: 15,3Kg



Qualidade e eficiência ao 
mesmo tempo!

WAP TOBATA TURBO ULTRA

Wap tem que ser da




